
 

NR. 13670/20.05.2022                                                        PROIECT 

 

 

HOTĂRÂREA NR.____ 

din___________2022 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014  

privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce 

funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.13664 din 20.05.2022 aL Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.13700 din 

20.05.2022, raportul Serviciului juridic nr.13726 din 20.05.2022, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.10/2018 privind aprobarea 

statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică 

Mureş, 

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„a” coroborate cu cele ale alin.(2) lit.„c”, 

precum şi ale art.182 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.I. Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.164/30.10.2014 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş se modifică și se înlocuiește cu anexa, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi Centrului Judeţean pentru Cultură 

Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

Péter Ferenc                                                                         SECRETAR GENERAL                                

                                                                               Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce 

funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/2014 privind stabilirea unor măsuri de 

organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Mureş au fost aprobate organigrama şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean 

pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, instituție publică de cultură ce 

funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș. 

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.10/25.01.2018 privind aprobarea 

statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică 

Mureş, a fost aprobat  un nou stat de funcții al instituției. Printre modificările aprobate a 

fost și transformarea postului vacant de şofer în administrator financiar (economist), în 

cadrul aceluiași compartiment. 

Întrucât în organigrama instituției se regăsește și o centralizare a posturilor din cadrul 

structurii organizatorice, care a fost afectată de modificarea statului de funcții mai sus 

amintită, este necesară modificarea organigramei instituției în acord cu statul de funcții 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.10/25.01.2018. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.173 alin.(1) lit.”a” și alin.(2) 

lit.„c” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  

                  Nr.13664/20.05.2022 

                  Dosar I.1 
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Nr. 13700 din 20.05.2022 

Dosar: I.1 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 164/30.10.2014  privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce 

funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

Prin anexele 1 și 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/2014 privind stabilirea unor 

măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Mureş au fost aprobate organigrama şi statul de funcţii ale Centrului 

Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, instituție publică de cultură 

ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș. 

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.10/25.01.2018 privind aprobarea 

statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică 

Mureş a fost aprobat  un nou stat de funcții. Printre modificările aduse statului de funcții prin 

actul administrativ mai sus amintit este și transformarea postului vacant de şofer în 

administrator financiar (economist). 

Întrucât organigrama instituției, fundamentată pe un număr de 34 de posturi, cuprinde un 

centralizator în care posturile din cadrul structurii organizatorice sunt grupate pe domenii de 

activitate si categorii de activități specifice - de conducere, de specialitate (cultură) și 

administrativ deservire, modificarea statului de funcții mai sus amintită face necesară 

modificarea organigramei instituției, pentru punerea în acord a celor două documente de 

reglementare a modului de organizare a instituției. 

Modificarea de organigramă propusă spre aprobare nu afectează numărul maxim de posturi 

existent la nivelul instituției și nici cheltuielile de personal aferente. 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare 

nr.13664/20.05.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 

164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de 

cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş. 

 

ŞEF SERVICIU 

Elena Popa 

 

 

 

 

Întocmit: şef serviciu Elena Popa /2 ex. 
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               Nr. 13726/20.05.2022  

               Dosar nr. IX/B/1                                                                                         

 
 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii 

publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

Referatul de aprobare nr. 13664/20.05.2022 şi în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate nr. 13700/20.05.2022 al Serviciului Resurse Umane, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în 

aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă 

incidente activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică 

legislativă, sens în care am întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente dispozițiile art.173 alin.(1) lit.„a” coroborate cu 

cele ale alin.(2) lit.„c” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/2014 privind stabilirea unor măsuri de 

organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Mureş au fost aprobate organigrama şi statul de funcţii ale 

Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, instituție 

publică de cultură ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș. 

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.10/25.01.2018 privind aprobarea 

statului de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică 

Mureş, a fost aprobat  un nou stat de funcții al instituției. Printre modificările aprobate 

a fost și transformarea postului vacant de şofer în administrator financiar (economist), 

în cadrul aceluiași compartiment. 

Întrucât în organigrama instituției se regăsește și o centralizare a posturilor din cadrul 

structurii organizatorice, care a fost afectată de modificarea statului de funcții mai sus 

amintită, este necesară modificarea organigramei instituției în acord cu statul de funcții 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.10/25.01.2018. 

Menționăm că, modificările propuse nu influențează numărul de posturi aprobat pentru 

Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş prin anexa 

nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.10/2022 privind aprobarea bugetului 

general al județului Mureș pentru anul 2022, cu modificările și completările ulterioare. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean exercită atribuţii privind 
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înființarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 

ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome de interes judeţean, iar conform dispoziţiilor alin.(2) lit.„c” al aceluiaşi text 

de lege acesta aprobă la propunerea președintelui consiliului județean organigrama, 

statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor publice de 

interes judeţean. 

Precizăm totodată că, la întocmirea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

prevederile art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.  

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind stabilirea 

unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus 

dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către 

comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ. 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lokodi Emőke/2 ex. 


	p hot
	referat aprobare
	raport spec
	raport juridic

